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Útdráttur 

 
Verkefninu er skipt í tvo hluta, annars vegar fræðilegan bakgrunn og hins vegar 
handbók með æfingum sem hægt er að nýta í upphitun í knattspyrnu. Fræðilegi 
kaflinn fjallar um líkamlegar kröfur í knattspyrnu, þjálfun á þeim þáttum og hvernig 
hægt er að innleiða þá þjálfun inn í upphitun. Í verkefninu verður fjallað um þær 
líkamlegu kröfur sem gerðar eru til leikmanna í knattspyrnu og hvernig hægt er að 
nýta tímann í upphitun til þess að bæta þá þætti. Meðfylgjandi handbók fjallar um 
hvern þátt fyrir sig og sýnir mismunandi æfingar sem hægt er að gera í upphitun. 
Markmið æfinganna er bæði að hita upp líkamann en einnig að auka afköst 
leikmanna. Hverri æfingu í handbókinni er lýst, markmið æfinganna tiltekin með 
myndum og þá er tengill inn á Youtube sem sýnir framkvæmd æfinganna í 
myndbandsformi. Markmiðið með verkefninu og handbókinni er að opna hug 
þjálfara og leikmanna í knattspyrnu í að nota upphitun á markvissari hátt. Algengt 
er að nota upphitun eingöngu í að hita líkamann upp fyrir komandi æfingu eða leik, 
en tímann mætti nýta t.d. í styrkjandi æfingar. Dæmi um þetta er að nota hnébeygju 
(e. Air Squat) til að hita upp fætur en um leið eru hnébeygjurnar styrkjandi fyrir 
fæturna.  
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Formáli 
Þetta verkefni er hluti af lokaverkefni til BSc. gráðu í íþróttafræði við Háskólann í 

Reykjavík. Verkefninu er skipt í tvo hluta, annars vegar fræðilegan kafla og hins 

vegar handbók. Í handbókinni er að finna tengla inn á Youtube þar sem finna má 

myndbönd með æfingum sem nýta má í upphitun. Áhuginn á verkefninu kviknaði 

þegar höfundur tók að sér styrktarþjálfun hjá ungum iðkendum í knattspyrnu. 

Höfundur tók þá eftir því hvað vantaði mikið upp á líkamlegan styrk, liðleika og 

líkamsvitund iðkenda. T.d. voru flestir með of stífa ökkla og mjaðmir til að 

framkvæma hnébeygju. Það er von höfundar að verkefnið geti nýst 

knattspyrnuiðkendum og þjálfurum til að ná enn lengra í íþróttinni.  

 
Mig langar að þakka Evu Katrínu sérstaklega fyrir alla hjálpina, hafa trú á mér við 

gerð verkefnisins og hafa aðstoðað mig við upptöku á myndböndunum. Einnig vil 

ég þakka leiðbeinanda mínum Hjalta Rúnari Oddssyni fyrir alla þá leiðsögn og hjálp 

sem hann hefur veitt mér við gerð og framkvæmd verkefnisins og skjót svör og 

hvatningu. Að síðustu vil ég þakka mínum nánustu og öllum samnemum mínum 

fyrir stuðninginn og aðstoðina þann tíma sem verkefnið stóð yfir.  
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Inngangur 
Ég stundaði knattspyrnu í 16 ár og á þeim tíma var innihald upphitunar svipað og 

með það eina markmið að hækka líkamshitann. Dýrmætum tíma liðsins á vellinum 

hefði að mínu mati mátt nýta í hluti sem hafa meiri tilgang eins og t.d. bæta 

samhæfingu, styrk og liðleika. Þegar ég hætti knattspyrnuiðkun byrjaði ég að stunda 

crossfit, en upphitun í crossfit inniheldur fjölbreyttar æfingar sem ég hafði ekki áður 

kynnst og sjaldan var hlaupið í upphitun eins og á fótboltaæfingum. Í byrjun var ég 

stirður í öllum líkamanum og líkamsstaðan hjá mér í lyftunum var mjög slæm, það 

leiddi svo til bakvandamála. Með tímanum fann ég hvað líkamsstaðan varð alltaf 

betri og betri án þess að gera neitt sérstakt nema að halda áfram að mæta á æfingar 

og taka þátt í upphitun sem innihélt liðleikaæfingar, æfingar sem virkja vöðva, 

stærri hreyfingar til að fá púlsinn upp og æfingar sem styrkja kvið en engin hlaup.  

Seinna tók ég að mér að halda styrktarnámskeið fyrir unga 

knattspyrnuiðkendur í Gróttu. Fljótlega breyttist námskeiðið úr því að vera 

styrktarnámskeið í að meiri áhersla var lögð á liðleika og samhæfingu en styrk, því 

að krakkarnir réðu illa við hreyfingarnar. Markmið mitt með þessu verkefni er að 

opna hug knattspyrnuþjálfara og leikmanna að leggja meiri áherslu á liðleika, 

samhæfingu og styrk í þjálfuninni. En það er mitt mat að með því að bæta þessa 

líkamlegu þætti geti iðkendur í knattspyrnu náð enn lengri í sinni íþrótt og á sama 

tíma geta æfingarnar dregið úr meiðslahættu. Hætta er á að þegar leikmenn eru 

komnir á þann aldur að lyftingaæfingar eru orðnar hluti af æfingaprógraminu séu 

þeir ekki tilbúnir í að framkvæma hreyfingarnar með lóðum vegna skorts á liðleika, 

styrk og samhæfingu. Ef iðkendur eru t.d. of stirðir í mjöðmum og ökklum og 

styrkur í rassvöðvum er lítill getur æfing eins og hnébeygja leitt til bak- eða 

hnémeiðsla. Einnig verða afköstin úr lyftingaræfingunni meiri ef hægt er að 

framkvæma hreyfingarnar rétt og vel. Það er því mitt mat að með því að bæta 

þessum æfingum inn snemma verði þær sjálfsagður hluti af æfingaprógraminu og 

geti þannig hjálpað íslenskum knattspyrnuiðkendum að ná lengra. 

Upplifun mín er sú að vandamál flestra íþróttafélaga á Íslandi sé tíma- og 

aðstöðuleysi. Með því að gera upphitun markvissari er æfingatíminn nýttur á mun 

hagkvæmari máta.   
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Þarfagreining í knattspyrnu 

Kröfur sem knattspyrnan gerir til iðkenda eru margvíslegar og byggja á fjölda þátta. 

Til að árangur náist í knattspyrnu líkt og öðrum íþróttagreinum er bæting á 

líkamlegum, andlegum og félagslegum þáttum mikilvægir hlutir í þjálfuninni 

(Gjerset, 1998). Samkvæmt Bangsbo þarf knattspyrnumaður að vera góður í fjórum 

flokkum til þess að verða afburðar knattspyrnumaður. Líkamlega sterkur, tæknilega 

góður, leikfræðilega og félagslega sterkur. Í þessu verkefni verður áhersla lögð á 

líkamlegar kröfur í knattspyrnu (Bangsbo, 2007). 

Knattspyrna er íþrótt sem inniheldur mikið af kraftmiklum hreyfingum eins og 

spark í bolta, hopp, tæklingar og spretti (Gelen, 2010). Líkamlegar kröfur í 

knattspyrnu eru styrkur, snerpa og þol og þurfa knattspyrnumenn að standast allar 

þessar kröfur og vera í alhliða formi til þess að árangur náist, en frammistaða 

knattspyrnumanna stjórnast af þessum þáttum (Njororai, 2012). Oftast stendur 

knattspyrnuleikur yfir í 90 mínútur og eru almennt einungis þrjár skiptingar 

leyfilegar (fleiri í neðri deildum og í yngri flokkum). Knattspyrnumaður þarf þar af 

leiðandi að vera með gott loftháð þol til að halda út allan leikinn. Leikmaður sem 

spilar í efstu deild hleypur að meðaltali 11 kílómetra í leik og er að meðaltali að 

vinna á 70-75% hámarkshjartslætti í leiknum (Bangsbo, 2007). Leikmaður þarf að 

hafa þol til að framkvæma endurtekna spretti en einnig getu til að framkvæma 

mikinn kraft í einni aðgerð eins og t.d. skjóta bolta eða stökkva upp (Bangsbo, 

Mohr, Poulsen, Perez-Gomez og Krustrup, 2006). Knattspyrnumaður framkvæmir 

margar hreyfingar í einum knattspyrnuleik eins og t.d. tæknihreyfingar, verjast 

andstæðingi, skalla bolta og sendingar á samherja. Við framkvæmd á þessum 

hreyfingum þarf knattspyrnumaðurinn að búa yfir vissum krafti og styrk 

(Verheijen, 1998). Í knattspyrnuleik er leikmaður að taka stefnubreytingu á um það 

bil 2-4 sekúndna fresti sem gera 1200 – 1400 stefnubreytingar í 90 mínúta leik 

(Sporis, Jukic, Milanovic og Vucetic, 2010).  Þess vegna er snerpa nauðsynleg til 

að bregðast snögglega við ólíkum uppákomum í leiknum (Akenhead, 2014). Þegar 

leikmaður þarf að bregðast við áreiti á vellinum þarf samhæfingu skynfæra, 

taugakerfis og stoðkerfis til að framkvæma viðeigandi viðbragð (Verheijen, 1998). 

Samhæfing í fótbolta er t.d. að senda boltann á samherja (Janus Friðrik 

Guðlaugsson, 1995). 
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Ljóst er að líkamlegar kröfur í knattspyrnu eru margar og má flokka þær í liðleika, 

styrk, kraft, snerpu og samhæfingu (Bangsbo o.fl., 2006; Janus Friðrik 

Guðlaugsson, 1995; Njororai, 2012). Markmið þessa fræðilega kafla er að skoða 

hvernig þessir þættir hafa áhrif á frammistöðu leikmanna og meiðslaforvarnir og 

hvernig nýta má þá sem hluta af upphitun fyrir knattspyrnuæfingar. Fyrst verður 

fjallað almennt um flokkana og síðar sérhæft fyrir börn og unglinga, fullorðna og 

knattspyrnumenn. 

Liðleika þjálfun  

Skilgreining á liðleika er geta einstaklings til að hreyfa liði og liðamót. Flestir eru 

með góðan liðleika sem börn en hann getur minnkað ef liðleikaæfingum er ekki 

sinnt. Liðleiki er erfðatengdur og er því misjafnt milli einstaklinga hversu liðugir 

þeir eru. Í íþróttum þar sem kröfur eru um tækni, vöðvastyrk, snerpu, hraða og þol 

er hlutverk liðleika stórt (Gjerset, 1998). 

Almennt um liðleika í knattspyrnu 

Knattspyrnumenn eru oft þekktir sem stirðir íþróttamenn og á það oft rétt á sér 

(Verheijen, 1998). Knattspyrnumenn þurfa ekki að vera jafn liðugir og t.d. 

fimleikafólk, en í knattspyrnu þarf liðleika við framkvæmd ýmissa hreyfinga. Skot, 

stefnubreytingar, snúningar og hopp eru dæmi um hreyfingar í knattspyrnuleik þar 

sem liðleiki þarf að vera til staðar. Einnig þarf liðleiki að vera til staðar til að 

framkvæma styrktaræfingar, sem dæmi er liðleiki í mjöðmum og ökklum 

mikilvægur til að komast í góða hnébeygju (Verheijen, 1998). Knattspyrnumenn 

ættu að leggja meiri áherslu á liðleika á æfingum sínum. Teygja skal upp að 

sársaukamörkum en varast skal að teygja þannig að það sé mjög óþægilegt til að 

minnka líkur á tognun. 15 – 30 sekúndur við að halda hverri teygju er gott viðmið 

(Thompson, 2009). 

Áhrif liðleikaþjálfunar 

Lítill liðleiki getur haft slæm áhrif á viðbragð, spretti og snúninga, sérstaklega ef 

liðleiki er skertur í mjöðmum (Verheijen, 1998). Áhrif liðleika á hraða kemur til 

vegna þess að vinna vöðvanna er meiri þegar vöðvarnir eru stífir heldur en þegar 

vöðvarnir eru liðugir, minni orku þarf til hjá liðugum vöðvum við að taka lengra 

skref (Thompson, 2009). Rannsóknir hafa sýnt að hreyfiteygjur auki frammistöðu 
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á hraða og styrk (Murray Elaine, O’Sullivan Kieran og Sainsbury David, 2009). 

Meiðslahætta er meiri hjá stirðum einstaklingi þar sem álagið er meira á vöðva og 

liði (Gjerset, 1998). Niðurstöður rannsókna sýna að með bættri liðleikaþjálfun 

minnka líkur á meiðslum, m.a. tognun (Gjerset, 1998). 

 
 
Kraftþjálfun  
 
Hámarkskraftur, kraftþol og sprengikraftur 
 
Kraftur er skilgreindur sem hæfni líkamans til þess að framkvæma vinnu á sem 

minnstum tíma. Oft er kraftur misskilinn og í margra augum er kraftmikill 

íþróttamaður stór og þungur lyftingamaður. Íþróttamenn búa oft yfir sömu 

kraftmyndun óháð líkamsburði og íþrótt. T.d. þarf grannvaxinn hástökkvari mikinn 

kraft til að ná að stökkva yfir setta hæð. Rétt skýring á krafti er hæfni til þess að 

mynda sem mestan styrk á sem skemmstum tíma (Remedios, 2007).  

Í íþróttum er þjálfun krafts mikilvæg, íþróttamenn stunda styrktaræfingar með 

annars vegar það markmið að auka kraftmyndun líkamans og með þá von að það 

komi að góðum notum í íþróttinni. Hámarkskraftur, sprengikraftur og kraftþol eru 

þrír meginflokkar krafts (Dick, 2007).  

Skilgreiningin á hámarkskraft er sá kraftur sem kemur frá tauga- og 

vöðvakerfinu í einum vöðvasamdrætti. Einstaklingur sem getur tekið 75 kílógrömm 

einu sinni og ekki oftar í hnébeygju er skilgreint sem hans hámarkskraftur í  

hnébeygju. Til að hámarka sprengikraft þarf einnig hámarkskraft og er því samspil 

þessa tveggja krafta æskilegur í flestum íþróttum (Dick, 2007). 

Skilgreining kraftþols er geta vöðvans til að vinna undir á álagi í langan 

tíma. Í flestum íþróttum er mikilvægt að hafa gott kraftþol en í raun eru þær íþróttir 

sem krefjast þess að hafa gott loftháðþol krefjast einnig kraftþols. Knattspyrna er 

t.d. dæmi um íþrótt sem krefst kraftþols (Dick, 2007). 

Sérhæfðasta form krafts er sprengikraftur, þegar vöðvasamdráttur eru 

hraður er það eiginleiki tauga- og vöðvakerfisins til að yfirvinna mótstöðu með 

miklum hraða (Dick, 2007). 
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Kraftþjálfun í knattspyrnu 
 
Sprengikraftur nýtist í íþróttagreinum þar sem eru snarpar hreyfingar. Eins og kom 

fram áður er samspil milli hámarkskrafts og sprengikrafts, sprengikrafturinn hefur 

það verk að koma hámarkskrafti í nytsamlegt form fyrir þær íþróttagreinar sem 

þarfnast þess (Dick, 2007). 

 Sprengikraftur er eiginleiki sem er gott að búa yfir sem knattspyrnumaður, en það 

er geta einstaklings til að framkvæma vinnu á skömmum tíma, sem felur m.a. í sér 

spyrnur, hopp, spretti og snúninga (Wong, Chaouachi, Chamari, Dellal og Wisloff, 

2010). Í knattspyrnu er gott að búa yfir  eiginleika eins og krafti og sprengikrafti. Í 

því samhengi má nefna að vinna mótherjann í skallabolta í vörn og sókn, því er 

mikilvægt að þjálfa þennan þátt hjá leikmönnum (Brewer, 2008). 

 
 
 
Áhrif kraftþjálfunar 
 
Markmið kraftþjálfunar er að gera vöðva líkamans betur tilbúna til að framleiða 

kraft en með auknum kraft eykst styrkur. Við styrktaraukningu er mikilvægt að 

viðhalda liðleika bæði liðamóta og vöðvans (Dick, 2007). Tilgangur kraftþjálfunar 

er að gera íþróttamanni kleift að virkja sem flestar vöðvafrumur á sem minnstum 

tíma. Með skipulagðri þjálfun og nægum tíma er hægt að auka afkastagetu líkamans 

til muna. Kraftþjálfun miðar að því að þjálfa upp vöðvafrumur IIa og IIx. 

Rannsóknir hafa einnig sýnt beina tengingu milli hámarksstyrks og kraftmyndunar. 

Því meiri hámarksstyrk (1 RM) sem viðkomandi býr yfir því meiri kraft getur hann 

myndað við vöðvasamdrátt. Dæmi því þyngra sem leikmaður getur tekið einu sinni 

í hlutfallslegri hnébeygju því hraðar getur leikmaðurinn hlaupið 30 metra og 

hoppað hærra (Wisløff, Castagna, Helgerud, Jones og Hoff, 2004). Kraftþjálfun 

hefur verið rannsökuð í mörg ár og hafa niðurstöður sýnt að íþróttamenn sem nota 

slíka þjálfun njóta góðs af henni. Rannsóknir hafa sýnt að þjálfun með 

plýómetrískum æfingum, (Chelly, Hermassi, Aouadi og Shephard, 2014) medicine 

bolta (Ignjatovic, Markovic og Radovanovic, 2012) og þungar lyftingaæfingar 

(Hermassi, Chelly, Tabka, Shephard og Chamari, 2011) hafa jákvæð áhrif á 

kraftmyndun. 
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Samhæfing 

Samhæfing er geta til að samhæfa skynjun, taugakerfi og vöðva í hreyfingu 

líkamans. (Gjerset, 1998). Samhæfing hjálpar íþróttamönnum að læra nýja tækni á 

skömmum tíma og að framkvæma hreyfingar á hagstæðan hátt. Hraði, liðleiki og 

kraftur eru þættir sem verða að vera til staðar til þess að íþróttamaður búi yfir góðri 

samhæfingu (Dick, 2007).  

Samhæfing í knattspyrnu 

Þegar knattspyrna er stunduð verða áreiti á vellinum sem þarf að leysa með 

samhæfingu skynfæra, taugakerfis og stoðkerfis (Verheijen, 1998). Dæmi um 

einfalda samhæfingu: leikmaður í knattspyrnu sem þarf að rekja boltann að markinu 

og senda hann í autt markið. Leikmaðurinn færi auðveldlega með þetta enda 

þarfnast æfingin lágmarksgetu líkamlega, tæknilega og andlega til þess að leysa 

verkefnið. Dæmi um flóknari samhæfingu í knattspyrnu þar sem markmaður er í 

markinu; í þessum aðstæðum þarf leikmaðurinn að ákveða hvar boltanum skal 

komið í markið svo markmaðurinn verji ekki boltann. Einnig gæti markmaðurinn 

tekið upp á því að hlaupa á móti og þarf leikmaðurinn að bregðast við þeim 

aðstæðum. Leikmaðurinn þarf að skynja þetta allt til að vita hvernig á að bregðast 

við. Taugaboð eru send upp í heila, þar metur heilinn hvað þarf að gera og sendir 

taugaboð til baka í útlimina sem bregðast við. Við þá einu breytingu að setja 

markmann í markið þarf leikmaðurinn að rekja boltann hraðar, taka ákvörðun út frá 

hreyfingum markvarðarins, t.d. með því að sparka boltanum utanfótar til hliðar ef 

markmaðurinn kemur á móti til þess að ná að skora í markið. Því fleiri áreiti sem 

koma í leikinn því meiri samhæfingu þarf leikmaðurinn á að halda og fleiri 

ákvarðanir þarf að taka á hverri sekúndu. Góð samhæfing augna og fóta er 

nauðsynleg, svo að leikmaður nái að þróa með sér góða boltatækni. Því betri sem 

samhæfing leikmanna er, þeim mun tæknilega betri verða leikmennirnir og er þetta 

þáttur sem hægt er að æfa (Janus Friðrik Guðlaugsson, 1995).  

 

Samhæfing hreyfinga hjá börnum 

Samhæfing hreyfinga á barnsaldri er blanda af þjálfun, þroska, erfðum og umhverfi. 

Flóknar hreyfingar eru almennt erfiðari hjá börnum yngri en 10 ára en á þeim aldri 

hefur taugakerfið ekki náð fullum þroska. Þegar börn eru að stækka hratt geta 
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æfingar sem þarfnast samhæfingar verið þeim erfiðar, jafnvel einfaldar 

tækniæfingar. Almennt eiga strákar í meiri erfiðleikum á þessum tíma en stelpur 

vegna meiri breytinga á líkamshlutföllum. Börn sem stunda fjölbreytta hreyfingu 

búa yfir betri alhliða samhæfingu sem hefur jákvæð áhrif í þeirri íþrótt sem þau 

ákveða að stunda í framtíðinni. Því fjölbreyttari sem hreyfingin er því betur þjálfast 

alhliða samhæfing barna (Gjerset, 1998).  

 
 
Snerpa 

Snerpa er stór hluti af knattspyrnuleik og góður eiginleiki til að búa yfir sem 

knattspyrnumaður (Raya o.fl., 2013). Eins og áður segir er leikmaður í 

knattspyrnuleik að taka stefnubreytingu á um það bil 2-4 sekúndna fresti sem gera 

1200 – 1400 stefnubreytingar í 90 mínúta leik (Sporis o.fl., 2010). Grunnþættir 

snerpu eru jafnvægi, samhæfing, kraftur og hraði og er nauðsynlegt að þjálfa upp 

snerpu á undirbúningstímabili (Raya o.fl., 2013). Snerpa getur einnig verið 

viðbragð við utanaðkomandi áreiti og er þar af leiðandi ekki einungis líkamleg geta 

heldur einnig huglæg. Þjálfun snerpu á knattspyrnumönnum þarf að vera þjálfuð út 

frá íþróttagreininni og er mikilvægt að fá leikmanninn til að mynda beina línu á 

mjöðm, hné og ökklalið (e. triple extension). Ef ekki er myndað þessa beina línu 

nær íþróttamaðurinn ekki að mynda fullkominn kraft í sprettinum eða hoppinu sem 

hann er að framkvæma (Brewer, 2008).  

Styrktarþjálfun  
,,Styrkur er skilgreindur sem geta vöðvanna til að mynda kraft” (Gjerset, 1998, bls. 

73). Styrkur er mikilvægur þáttur í íþróttum því með meiri kraftmyndun í vöðvum 

getur einstaklingur hlaupið hraðar, stokkið hærra og lyft þyngra (Gjerset, 1998). 

Ástundun styrktarþjálfunar gengur út á mismunandi aðferðir til þess að auka 

líkamlega getu með markvissum æfingum. Þjálfunaraðferðir geta verið margskonar 

og fer það eftir íþróttagreininni og lokamarkmiði hvaða aðferð er notuð (Boyle, 

2004; Dick, 2007). Oftar en ekki eru það þeir sem búa yfir miklum styrk sem ná 

hvað bestum árangri. Hér er ekki átt við að vera kröftugur eins og 

kraftlyftingamaður, heldur hlutfallslega sterkur þ.e.a.s. hámarksvöðvakraftur deilt 

með líkamsþunga. Það er góð leið í þjálfun á styrk hjá knattspyrnumönnum ef 



 14 

mögulegt er að tvinna styrktarþjálfun saman við knattspyrnuæfinguna (Bangsbo, 

2003). 

 

Styrktarþjálfun knattspyrnumanna 

Í knattspyrnu næst betri árangur ef vöðvastyrkur er aukinn, án þess að auka 

líkamsþungann. Því er mikilvægt að þjálfa alla þætti styrks, þar sem í lang flestum 

íþróttum er þetta samspil allra þátta, á þetta sérstaklega við um knattspyrnu 

(Brewer, 2008). Knattspyrnumenn eru sífellt á hreyfingu yfir heilan 

knattspyrnuleik, vegna þessa þarf leikmaðurinn vissan styrk við hreyfingar um 

völlinn sem og tæknihreyfingar. Vörn gegn andstæðingi, skallabolti og sending á 

samherja eru dæmi um hreyfingar sem knattspyrnumaður framkvæmir í 

knattspyrnuleik og þarfnast styrks (Verheijen, 1998). Styrktarþjálfun 

knattspyrnumanna er mikilvæg samhliða almennri knattspyrnuþjálfun. Þar sem góð 

fótavinna skiptir miklu máli í knattspyrnu, þarf sérstaklega að styrkja neðri hluta 

líkamans. Líkamlegar snertingar við mótherja er hluti af leiknum og er mikilvægt 

að byggja upp styrk til að geta tekist á við það. Styrktarþjálfun er ekki síður notuð 

sem forvörn gegn meiðslum sem og við endurhæfingu eftir meiðsli (Silvers og 

Mandelbaum, 2011). Nánar verður fjallað um það í kaflanum styrktarþjálfun og 

áhrif á meiðsli.  

 

Styrkþjálfun og sprengikraftur knattspyrnumanna 

Styrkþjálfun eykur sprengikraft hjá knattspyrnumönnum en sprengikraftur er góður 

eiginleiki í knattspyrnu. Sprengikraftur er geta einstaklings til að framkvæma vinnu 

á skömmum tíma, það felur m.a. í sér spyrnur, hopp, spretti og snúninga (Wong 

o.fl., 2010). Skallabolti er stór hluti af knattspyrnuleik bæði í vörn og sókn og  telst 

það góður eiginleiki að geta hoppað hærra en andstæðingurinn og unnið 

skallaboltann, en það krefst bæði styrks og sprengikrafts en einnig tækni  (K. 

Thomas, French og Hayes, 2009). 

Til að vita hvaða þjálfunaraðferð er best að nota er mikilvægt að þarfagreina 

íþróttina og átta sig á helstu eiginleikum hennar (Boyle, 2004). Einstaklingur sem 

stundar íþrótt sem krefst mikils sprengikrafts ætti að stunda þjálfun sem eykur 

sprengikraftinn en minna af þolæfingum, en þolæfingar geta unnið á móti 

sprengikrafti (Boyle, 2004). Við hreyfingu er samvinna vöðva og vöðvahópa oftast 
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nauðsynleg. Við að taka sprett í knattspyrnu verða t.d. réttivöðvar í mjaðma- hnjám- 

og ökklaliðum að vinna á sama tíma sem og fleiri vöðvahópar (Gjerset, 1998).  

 

Styrktarþjálfun barna og unglinga 

Oft hefur verið talað um að ekki sé æskilegt að börn stundi styrktarþjálfun, því það 

geti haft slæm áhrif á vöxt þeirra. Hins vegar hafa rannsóknir sýnt að styrktarþjálfun 

í allt að 20 vikur í einu hefur ekki slæm áhrif á vöxt barna (Zatsiorsky og Kraemer, 

2006). Með auknum vöðvastyrk og vöðvaþoli minnka líkur á álagsmeiðslum og 

líkur aukast á því að leikmaðurinn nái betri árangri í knattspyrnu (Zatsiorsky og 

Kraemer, 2006). Það að byrja styrktarþjálfun fyrr getur hjálpað efnilegum 

leikmönnum að spila á hærra stigi knattspyrnunnar fyrr og tekist á við þær 

líkamlegu kröfur sem gerðar eru til leikmanna í efstu deildum (Zatsiorsky og 

Kraemer, 2006). Í rannsókn sem gerð var á 12 til 16 ára unglingum kom í ljós að 

þeir geta bætt styrk sinn um 30 til 50% með því að stunda styrktarþjálfun tvisvar 

sinnum í viku í 8 til 12 vikur (Dahab og Mccambridge, 2009). 

Ekki er hægt að alhæfa um á hvaða aldri börn geti byrjað að stunda styrktarþjálfun 

en talað er um að þegar börn eru tilbúin í að taka við leiðbeiningum í skipulögðu 

íþróttastarfi eru þau einnig tilbúin að stunda styrktarþjálfun (Faigenbaum o.fl., 

2009). Börn taka út þroska á mismunandi tímum og er því mikilvægt að aðlaga 

styrktaræfingarnar að hverjum og einum til að koma í veg fyrir álagsmeiðsli 

(Faigenbaum o.fl., 2009). Við styrktarþjálfun barna og unglinga kemur styrkurinn 

ekki vegna vöðvastækkunar, heldur vegna aðlögunar tauga sem á sér stað við 

styrktarþjálfun (Kraemer og Fleck, 2004).  

Árið 2014 var gerð rannsókn með það að markmiði að rannsaka hvort 

styrktaræfingar gætu  lækkað meiðslatíðni hjá börnum og unglingum. Rannsóknin 

leiddi í ljós að styrktarþjálfun hefur lækkandi áhrif á meiðslatíðni og sérstaklega ef 

æfingaáætlunin innihélt hopp og plýómetrískar æfingar (Rössler o.fl., 2014).  

Rannsókn á hoppprógrammi var gerð á stelpum 18 – 22 ára sem stunduðu hokkí og 

knattspyrnu. Æfingaáætlunin stóð yfir í 6 vikur þar sem annar hópurinn tók auka 

hopp sem innihélt skærahopp, veggjahopp, fallhopp og keiluhopp eftir venjulega 

æfingu en hinn hópurinn framkvæmdi ekkert aukalega. Niðurstöðurnar sýndu að 

aukinn undirbúningur á vöðvavirkni í aðfærsluvöðvum bætir bremsun sem og 
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samvinnu aðfærslu- og fráfærsluvöðva. Undirbúningurinn innihélt hopp og 

plýómetrískar æfingar (Chimera, Swanik, Swanik og Straub, 2004).  

 

Styrktarþjálfun og áhrif á meiðsli 

Margir þættir þurfa að ganga upp til þess að iðkandi nái langt í knattspyrnu og er 

einn þeirra að sleppa við meiðsli. Margir efnilegir knattspyrnumenn hafa ekki náð 

eins langt og væntingar stóðu til eða hreinlega þurft að hætta knattspyrnu vegna 

meiðsla. Meiðsli geta gerst á tvennan hátt, annars vegar vegna ytri þátta eins og 

slysa sem er erfitt að koma alveg í veg fyrir. Hins vegar er um að ræða álagsmeiðsli, 

en þau eru almennt afleiðingar rangrar þjálfunar eða ofþjálfunar (Thompson, 2009). 

Álagsmeiðsli má koma í veg fyrir með aukinni þekkingu leikmanna og þjálfara. 

Margir þættir geta haft áhrif á meiðsli eins og t.d. álag, undirlag, búnaður 

leikmanna, líkamsbygging, og veður (Verheijen, 1998). Leikmenn geta með 

aukinni færni og þekking lært hvernig fyrirbyggja má meiðsli eða allavega draga úr 

þeim. Leikmaður lærir að nota vöðvana í réttri röð svo þeir séu ekki að vinna á móti 

hvorum en það er einmitt hættan þegar færnin er minni (Thompson, 2009). 

Líkur á meiðslum minnka með auknum líkamsstyrk leikmanna. Aukinn styrkur 

vöðva, liða og sina hjálpar til við að takast á við aðstæður knattspyrnunnar 

(Thompson, 2009).  

Algengustu meiðsli í knattspyrnu verða á ökklum, hnjám, aftanverðu læri og nára. 

Tognun á aftanverðu læri eru algengustu meiðslin í knattspyrnu í efstu deildum 

(Kirkendall, 2011).  

Nordic hamstring er dæmi um styrktaræfingu sem hefur fyrirbyggjandi áhrif á 

meiðsli í vöðvum aftanverðu læri. Rannsókn sem skoðaði 10 vikna þjálfunaráætlun 

á Nordic hamstring æfingunni og áhrif hennar á meiðsli. Niðurstöður sýndu að tíðni 

þessara meiðsla lækkaði um 70% (Petersen, Thorborg, Nielsen, Budtz-Jørgensen 

og Hölmich, 2011). 

 

Upphitun 

Knattspyrna er íþrótt sem inniheldur mikið af kraftmiklum hreyfingum eins og 

spark í bolta, hopp, tæklingar og spretti og þarf upphitunin að gera líkamann 

tilbúinn í þessi átök (Gelen, 2010). Upphitun getur verið bæði virk og óvirk. 

Algengast er að nota virka upphitun, en þá hitar leikmaðurinn upp líkamann með 
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hreyfingum sem hann framkvæmir sjálfur sem framkvæmir hita (Kenney, 2012). 

Óvirk upphitun er þegar líkaminn hitnar án líkamlegrar átaka eins og t.d. að fara í 

heitan pott eða gufubað. Óvirk upphitun er ekki hentug leið til að hita upp fyrir 

þjálfun eins og t.d. knattspyrnuæfingu eða leik og nota flestir virka upphitun 

(Bompa og Haff, 2009). Upphitunin skiptist svo í almenna og sérhæfða upphitun 

(Kenney, 2012).  
Mikilvægt er að upphitunin innihaldi hreyfifærni og meiðslafyrirbyggjandi 

æfingar áður en haldið er í upphitun með meiri ákefð (Gelen, 2010). Í byrjun 

upphitunar er farið í almenna upphitun sem byrjar með lágri ákefð, en ákefðin er 

aukin smám saman með æfingum sem hækka púlsinn, hækka hitastig líkamans, 

auka blóðflæði til vöðva og auka loftskipti. Gott er að gera einnig hreyfiteygjur fyrir 

helstu vöðva og liði. Engar hraða- eða stefnubreytingar eru gerðar á þessu stigi til 

að forðast meiðsli (Verheijen, 1998). 

Í sérhæfðri upphitun er lögð meiri áhersla á að hita upp þá vöðva sem notaðir eru í 

íþróttinni sem er verið að fara stunda (Kenney, 2012). Þegar komið er í sérhæfðu 

upphitunina er  

 ákefðin er aukin og þættir knattspyrnunnar innleiddir inn í upphitunina. Æfingar 

sem krefjast tækni með leiklíkri ákefð og hraða (Verheijen, 1998). 

 Áður fyrr var áhersla lögð á tvo þætti í upphitun, andlegan undirbúning og 

aukinn líkamshita. Áherslan hefur breyst með tímanum og er í dag talað um fjóra 

þætti sem upphitun á að stuðla að, andlegan undirbúning, hækkun líkamshita, 

fyrirbygging meiðsla og aukin líkamleg afköst (Walker, 2016). 

 Yfirleitt stendur upphitun yfir í 10 til 30 mínútur (Walker, 2016). Þrátt fyrir 

að upphitunartíminn sé frekar stuttur á hverri æfingu, þá má segja að um mikinn 

tíma sé að ræða ef allt er tekið saman. Sem dæmi ef æft er fjórum sinnum í viku í 

12 vikur, þar sem upphitun stendur yfir í 15 mínútur í senn þá hafa leikmennirnir í 

heildina eytt 12 klukkustundum í upphitun á þessum 12 vikum. Ef upphitunin 

inniheldur æfingar sem bæði koma líkamshita leikmanna af stað en eru í leiðinni 

æfingar sem eru með það að markmiði að bæta líkamlega getu leikmanna, þá má 

segja verið sé að auka þjálfun sem bætir svo frammistöðu leikmanna.  
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Áhrif upphitunar  

Megin tilgangur upphitunar er að hækka líkamshita, auka blóðflæði og virkja vöðva 

og taugar (Gelen, 2010). Reynsla og niðurstöður sýna að góð upphitun fyrir æfingar 

eða leiki leiðir til betri andlegs- og líkamlegs árangurs, aukins áhuga á að leggja sig 

fram og lægri meiðslatíðni. Ástæðan fyrir betri árangri eftir góða upphitun felst í 

því að allir líkamshlutar starfa betur við aukinn líkamshita. En við upphitun getur 

líkamshiti einstaklings hækkað um 1-3 gráður og stundum meira (Gjerset, 1998). 

Eftir að upphitun hefur átt sér stað í 10 mínútur er vöðvahiti leikmanna orðinn 

stöðugur en getur verið hækkandi í um 50 mínútur.  Því meiri hiti í vöðvum því 

hæfari eru vöðvarnir til að mynda orku. Góð og markviss upphitun kemur í veg fyrir 

meiðsli á meðan að kaldir og stífir vöðvar eru ekki tilbúnir í hraðar og snöggar 

hreyfingar. Þess vegna er mikilvægt að undirbúa líkamann vel áður en farið er í 

átök (Bangsbo, 2007). 

Áhrif upphitunar á meiðsli 

Í rannsókn sem framkvæmd var í Bandaríkjunum var meiðslatíðni á síðustu 30 

mínútum í knattspyrnuleik skoðuð og hvort upphitun í hálfleik hefði áhrif á tíðnina. 

Tveir hópar voru rannsakaðir þar sem annar hópurinn hitaði upp í hálfleik með 

áherslu á teygjuæfingar. Hinn hópurinn framkvæmdi enga upphitun í hálfleik. 

Skoðaðir voru 55 leikir og áttu 108 meiðsli sér stað í leikjunum. Hópurinn sem 

hitaði ekki upp lenti í fleiri meiðslum á síðustu 30 mínútum leiksins en mun færri 

meiðsli áttu sér stað hjá hópnum sem hitaði upp og teygði í hálfleik. Samkvæmt 

þessum upplýsingum má reikna með því að upphitun og teygjur í hálfleik geti haft 

jákvæð áhrif á meiðslatíðni knattspyrnumanna (Bixler og Jones, 1992). 

 

Upphitun á æfingu og leik 

Það sem ákvarðar hvernig upphitun á sér stað getur verið mismunandi eftir því hvort 

leikmaðurinn er að fara á æfingu eða spila keppnisleik. Upphitun fyrir keppni tekur 

lengri tíma og er markvissari en upphitun fyrir æfingu (Gjerset, 1998). Veðurfar, 

líkamlegt ástand og aldur leikmanna skiptir einnig máli þegar ákveða á upphitun 

(Bangsbo, 2007). Þegar hitað er upp fyrir æfingu er mikilvægt að upphitun fyrir 

hverja æfingu sé skipulögð og undirbúi líkamann fyrir þau átök sem framundan eru 

(Gjerset, 1998).  



 19 

 

Mismunandi þættir æfinga til að nota í upphitun 

Í þessum kafla verður fjallað um mismunandi þætti upphitunaræfinga sem gott er 

að nota sem hluta af upphitun. Farið verður í gegnum plýometríu, liðleika, kraft, 

styrk, snerpu og fyrirbyggjandi æfingar sem hægt er að nota sem hluta af upphitun. 

Hverjum þætti verða gerð skil út frá knattspyrnulegu sjónarhorni.  

 

Rúllun fyrir upphitun 

Áður en haldið er í almenna upphitun er gott að byrja á léttu nuddi með rúllu sem 

kemur blóðfæðinu af stað og hitar vöðva líkamans í leiðinni (Benjamin og Lamp, 

2005). Við rúllunudd myndast þrýstingur á vöðvann sem slakar á mjúkvefnum. Við 

slökun á mjúkvefnum minnkar vöðvaspennan og lengd vöðvans verður eðlileg sem 

stuðlar að réttu vöðvajafnvægi, eymsli í vöðvum minnka og virkni í vöðvum eykst. 

Liðir eiga auðveldara með hreyfingu sem getur dregið úr álaginu á þá (MacDonald 

o.fl., 2013). 

 Þegar horft er á þessa þætti getur rúllunudd haft góð áhrif á endurheimt, 

aukið hreyfiferil, vöðvavirkni eykst ásamt blóðflæði sem eykur flæði næringarefna 

til vöðva.  

 

Liðleiki sem upphitun 

Í virkri upphitun ætti liðleikaþjálfun með hreyfiteygjum að vera fyrsti hluti 

upphitunar þar sem hver hreyfiteygja er gerð í 30 til 60 sekúndur. Teygt er á helstu 

vöðvum líkamans áður en haldið er í almenna upphitun með lágri ákefð eins og t.d. 

skokk (M. Thomas, 2000). Niðurstöður rannsóknar sem gerð var á knattspyrnuliði 

sýndu að hreyfiteygjur í upphafi æfinga auka frekar afkastagetu vöðvaafls heldur 

en stöðuteygjur. Miðað við þessar niðurstöður ætti að velja hreyfiteygjur sem hluta 

af upphitun en stöðuteygjur í lok æfinga. Tilgangur stöðuteygja ætti aðeins að vera 

til að auka liðleika og í því sambandi er skynsamlegast að gera þær í lok æfinga 

(Curry, Chengkalath, Crouch, Romance og Manns, 2009).  
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Dýnamískar æfingar (e. Dynamic Exercise) sem upphitun 

Síðustu ár hafa æfingar sem innihalda hreyfiteygjur (e. Dynamic Exercise) í 

upphitun orðið vinsælar meðal styrktarþjálfara. Hreyfiteygjuæfingar eru með það 

að markmiði að hita upp helstu vöðva líkamans, virkja taugakerfið, bæta hreyfileika 

og hreyfigreind (Faigenbaum o.fl., 2009). Hreyfiteygjuæfingar ættu að taka um 5 

mínútur af upphitunartímanum fyrir æfingu. Rannsóknir hafa sýnt að notkun á 

hreyfiteygjuæfingum í upphitun sem eru framkvæmdar af meðal eða mikilli ákefð 

geta aukið kraftmyndun vöðva hjá íþróttamönnum (Faigenbaum o.fl., 2009). 

 

Styrkur inn í upphitun 

Í bók sem skrifuð er af Micheal Boyle kemur fram að styrktaræfingar ættu að fara 

frá liðleikaæfingum yfir í hreyfileikaæfingar og svo vöðvavirkjandi æfingar sem 

breytast svo stighækkandi í stærrihreyfingar (Boyle, 2016). 

Þegar styrk þjálfun er stunduð getur liðleikinn minnkað, því er skynsamlegt að byrja 

á liðleikaæfingum áður en farið er í styrktaræfingar (Christou o.fl., 2006).  

Eins og áður hefur komið fram er dýrmætum tíma oft eytt í tilgangslausa upphitun 

eins og létt skokk í kringum knattspyrnuvöllinn. Í upphitunar skipulagi sem Dr. Ian 

Jeffreys og Mark Verstegen gerðu, innihélt einn hluti upphitunaræfingar sem hafa 

virkjandi og styrkjandi áhrif á helstu vöðvahópa knattspyrnumanns. Styrktar- og 

virkjunarhlutar upphitunar eiga að innihalda æfingar eins og; mismunandi 

teygjuæfingar (e. Mini Bands), jafnvægisæfingar, hnébeygjur, framstig, superman 

og orminn (Walker, 2016). Í annarri rannsókn sem gerð var á hoppprógrammi sem 

innihélt hopp og plýómetrískar æfingar sýndu niðurstöður að aukin vöðvavirkni í 

aðfærsluvöðvum mjaðma, framan- og aftanlærisvöðvum bæti bremsun og 

samvinnu aðfærslu- og fráfærsluvöðva (Chimera o.fl., 2004).  

 

Upphitunar plön sem hafa verið notuð og rannsökuð 

Til eru upphitunar plön sem hafa verið rannsökuð og þar sem komið hefur fram að 

þau hafi jákvæð áhrif á markmið þeirra. Plönin sem fjallað verður um hafa bæði 

það markmið að minnka líkur á meiðslum íþróttamanna. Tvö mismunandi plön sem 

hafa verið rannsökuð og notuð í knattspyrnu eru plönin sportmetrics og FIFA 11+. 

Sportmetrics planið inniheldur upphitunaræfingar sem hafa fyrirbyggjandi áhrif en 

eru í leiðinni ætlað að auka sprengikraft. Í framhaldi er styrktarplan byggt á 
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sportmetrics (Noyes og Barber-Westin, 2018). Hitt planið kallast FIFA 11+ og var 

hannað af FIFA. FIFA 11+ er vinsælla og meira notað í knattspyrnu heldur er 

sportmetrics. Markmið FIFA 11+ er að hita líkamann upp og gera hann tilbúinn í 

átök, auka styrk, auka taugastjórnun og gera fyrirbyggjandi æfingar fyrir helstu 

knattspyrnumeiðslum (Soligard o.fl., 2008). 

 

Sportmetrics  

Sportmetrics er stórt og mikið prógramm sem byggir á upphitun, sprengikrafts- og 

styrktaræfingum sem og æfingum til að fyrirbyggja meiðsli. Til eru mismunandi 

útfærslur eftir íþróttum svo og útfærslur ýmissa þjálfara. Sportmetrics getur verið 

hluti af upphitun en er meiri tæknivinna frekar en alvöru plyometrísk þjálfun, meiri 

vinna og ákefð er í plyometrískriþjálfun. Prógrammið leggur áherslu á lendingar og 

að styrkja vöðva í kringum hné og koma í veg fyrir að hnéin leiti inn á við í lendingu 

sem minnkar líkur á krossbandameiðslum. Sjá mynd 1. (Noyes og Barber-Westin, 

2018). 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Mynd 1. Hér má sjá mun á venjulegri hné stöðu og valgus stöðu (Mehra, 2018). 

 

Rannsókn var gerð á 325 stelpum og 130 strákum á aldrinum 11 – 19 ára sem öll 

stunduðu knattspyrnu. Stelpuhópnum var skipt í tvo jafna hópa, annar hópurinn 

gerði sportmetrics æfingar í sex vikur en hinn hópurinn ekki neitt. Strákarnir voru 

viðmiðunarhópur. Í byrjun fóru allir einstaklingarnir í fallhopp próf og var 

fjarlægðin á milli hnjánna og ökkla mæld. Eftir sex vikur af sportmetrics æfingum 

voru sömu mælingar gerðar aftur. Marktækur munur var á fjarlægð á milli hnjáa og 
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ökkla en meiri munur var hjá stelpunum sem gerðu æfingarnar (Noyes, Barber-

Westin, Fleckenstein, Walsh og West, 2005). 

 

Fifa 11+  

FIFA 11+ er upphitunarprógram fyrir knattspyrnu og er hannað af Alþjóða 

knattspyrnusambandinu (FIFA). Markmið FIFA 11+ er að hita upp líkamann og 

gera hann tilbúinn í átök, auka styrk, taugastjórnun og er fyrirbyggjandi fyrir helstu 

knattspyrnumeiðslum (Soligard o.fl., 2008). FIFA 11+ upphituninni er skipt í þrjá 

hluta: fyrstu átta mínúturnar eru hlaupaæfingar og svo í framhaldinu eru styrktar-, 

viðbragðs-/hopp- og jafnvægisæfingar í tíu mínútur og endar á hlaupaæfingum 

síðustu tvær mínúturnar (Soligard o.fl., 2008). Uppbygging FIFA 11+ má sjá á 

mynd 2. 
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Mynd 2. Æfingaplan FIFA 11+ (Nemati, Norasteh og Alizadeh, e.d.) 

 

Rannsókn var gerð á 28 ungum knattspyrnumönnum í háskólafótbolta þar sem 

skoðaður var árangur í FMS (Functional Movement screen) fyrir og eftir FIFA 11+ 

(Nemati o.fl., e.d.). FMS er próf sem kannar líkamlegt ástand einstaklings með 

nokkrum æfingum og sýnir meiðslahættu einstaklingsins (Teyhen o.fl., 2012). 
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Leikmennirnir byrjuðu á því að taka FMS próf og var síðan skipt upp af handahófi 

í tvo hópa. 14 leikmenn hituðu upp með FIFA 11+ þrisvar sinnum í viku í fjórar 

vikur en hinir 14 leikmennirnir fóru eftir venjulegri upphitun. Eftir fjórar vikur tóku 

allir leikmennirnir FMS prófið aftur en niðurstöður sýndu marktækan mun á stigum 

í FMS prófinu hjá þeim sem hituðu upp eftir FIFA 11+ en enginn marktækur munur 

var hjá leikmönnum sem hituðu upp á hefðbundinn hátt. Niðurstöður benda til þess 

að notkun FIFA 11+ í upphitun getur bætt hreyfifærni og bætt gæði hreyfinga sem 

dregur úr meiðslatíðni (Nemati o.fl., e.d.). 

 

Líkamlegar kröfur í knattspyrnu eru margvíslegar og því er mikilvægt að undirbúa 

líkamann vel áður en stigið er inn á knattspyrnuvöllinn. En með góðri upphitun er 

hægt að draga úr meiðslatíðni sem og bæta frammistöðu. Mikilvægt er að þjálfarar 

nýti tímann sinn vel og þjálfi þá líkamlegu þætti sem krafist er af leikmönnum í 

knattspyrnu. 

Markmið þessa verkefnis er að sýna fram á mikilvægi góðrar upphitunar og hvernig 

hægt er að innleiða liðleika-, styrktar-, kraft- og samhæfingaræfingar inn í almenna 

upphitun. Einnig að búa til handbók með æfingasafni með æfingum sem hægt er að 

nýta í upphitun og hafa það að markmiði að bæta líkamlegu getu leikmanna í 

knattspyrnu.  
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Framkvæmd verkefnis 
Verkefnið inniheldur æfingasafn með æfingum sem bæta þær líkamlegu kröfur sem 

knattspyrnan gerir til leikmanna. Allar æfingar í safninu er hægt að framkvæma út 

á knattspyrnuvelli. Hugmyndin er að fá leikmenn og þjálfara til að tileinka sér 

æfingar sem bæta líkamlega getu og gera þær að hluta af almennri upphitun í 

knattspyrnu.  

 Ákveðið var að gera handbók sem skipt er í kafla eftir líkamlegum þörfum 

knattspyrnunnar. Líkamlegar kröfur knattspyrnu eru styrkur, snerpa, þol, liðleiki og 

samhæfing (Njororai, 2012). 

Í hverjum kafla er æfingasafn með nokkrum hugmyndum af æfingum sem hafa það 

að markmiði að bæta líkamlegan þátt leikmanna. Við hverja æfingu er heitið á 

æfingunni, myndir af framkvæmd, lýsing á æfingunni í orðum, markmið æfinganna 

og svo tengill á myndband sem sýnir framkvæmdina.  

 Við gerð handbókarinnar var byrjað á að skoða hvaða líkamlegar kröfur 

knattspyrnan gerir til leikmanna í fræðilegu umfjölluninni og búinn til kafli fyrir 

hvern þátt. Næsta skref var að finna æfingar sem bæta þá þætti. Leitað var inn á 

youtube.com og google.com að góðum æfingum en einnig voru valdar æfingar sem 

höfundur hefur lært á sínum íþróttaferli. Þegar búið var að ákveða æfingar í öllum 

köflum voru teknar myndir og myndbönd af gerð æfinganna. Höfundur 

framkvæmdi æfingarnar sjálfur en var með myndatökumann með sér. 

Myndbandsupptökurnar voru framkvæmdar miðvikudaginn 1. maí kl 11:00 – 12:30 

í líkamsræktarstöðinni Grandi101. Myndir og myndbönd voru tekin upp á Canon 

G7X myndavél.  

 Að lokum var unnið úr gögnunum með því að klippa myndbönd og setja 

upp handbókina. Myndböndin voru klippt í IMovie sem er forrit í apple tölvum.   
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Umræða 
Tilgangur þessa verkefnis er að búa til handbók sem sýnir þjálfurum og iðkendum 

í knattspyrnu mikilvægi upphitunar og hvernig hægt er að nota markvissar æfingar 

sem hluta af henni. Í handbókinni eru dæmi um hugmyndir að æfingum sem hægt 

væri að gera. Allar æfingarnar hafa það að markmiði að bæta líkamlegan þátt 

leikmanna í takt við kröfur knattspyrnunnar. Gott er að hafa í huga að til eru mun 

fleiri æfingar sem hægt er að gera en þær sem eru í handbókinni en þær eru einungis 

hugmyndir.  

 Vitundarvakning hefur orðið um mikilvægi upphitunar í knattspyrnu á 

síðustu árum, en áður fyrr var einungis lögð áhersla á andlegan undirbúning og 

hækkaðan líkamshita þegar hitað var upp fyrir knattspyrnu. Í dag er áherslan breytt 

og er talað um fjóra þætti sem upphitun á að innihalda, þeir þættir eru andlegur 

undirbúningur, hækkun líkamshita, fyrirbygging meiðsla og aukin líkamleg afköst 

(Walker, 2016).  

 Þessi þróun er jákvæð og eru alltaf fleiri lið að taka á þessum hluta af því 

sem maður sér og heyrir af knattspyrnuliðum á Íslandi. Hins vegar hefur maður 

heyrt minna af því í yngri flokkum. Ástæða þess gæti verið sú að oft hefur verið 

talað um að börn ættu ekki að stunda styrktarþjálfun, því hún hafi slæm áhrif á vöxt 

þeirra. Rannsóknir sýna það hins vegar að styrktarþjálfun sem stendur yfir í allt að 

20 vikur hafi ekki slæm áhrif á vöxt barna (Zatsiorsky og Kraemer, 2006).  

 Af minni reynslu er algengt að styrktarþjálfun í yngri flokkum byrji í 

kringum kynþroskaaldurinn eða jafnvel seinna. Leikmenn eru þá að kynnast nýjum 

hreyfingum sem þeir hafa líklega aldrei gert áður og jafnvel með þyngingu í 

leiðinni. Samkvæmt Zatsiorsky og Kraemer hefur styrktarþjálfun barna meiri áhrif 

því fyrr sem er byrjað að stunda hana og getur aukinn styrkur hjálpað efnilegum 

leikmönnum að spila fyrr á hærra stigi knattspyrnunnar (Zatsiorsky og Kraemer, 

2006). Í rannsókn sem gerð var á 12 til 16 ára unglingum kom í ljós að þeir geta 

bætt styrk um 30 til 50 prósent með styrktarþjálfun í 8 til 12 vikur. Æfa þyrfti tvisvar 

sinnum í viku til að viðhalda þeim styrk (Dahab og Mccambridge, 2009). 

 Ég tel mikilvægt að innleiða styrktaræfingar sem fyrst inn í æfingar svo 

iðkendur hafi stundað og lært hreyfingarnar á meðan þau eru ung. Mín hugmynd er 

að upphitun sé góður kostur þar sem hægt væri að nota æfingar sem bæta líkamlega 
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getu og hita líkamann upp í leiðinni. Líklegra er þá að iðkendur séu fyrr líkamlega 

tilbúnir í hreyfingarnar og æfingarnar skili meiri afköstum.  

 Mikilvægi styrktarþjálfunar barna og unglinga þegar kemur að meiðsla 

forvörnum i kom í ljós í rannsókn sem gerð var árið 2014.  Niðurstöður 

rannsóknarinnar leiddu í ljós að styrktarþjálfun hefur lækkandi áhrif á meiðslatíðni 

og sérstaklega ef æfingaáætlanir innihéldu hopp- og plýómetrískaræfingar (Rössler 

o.fl., 2014).  

Mín skoðun er sú að mikilvægt er að nýta upphitun hjá börnum og unglingum eins 

og hjá fullorðnum. Eins og dæmi var tekið í fræðilegu umfjölluninni stendur 

upphitun yfir í 10 til 30 mínútur (Walker, 2016). Ef æft er fjórum sinnum í viku í 

12 vikur og upphitun fyrir hverja æfingu er 15 mínútur. Þá er það í heildina 12 

klukkustundir. Ef bara er lögð áhersla á að hita upp líkamann fyrir þessa einu æfingu 

er að mínu mati verið að eyða dýrmætum tíma iðkenda.  

 Ef byrjað er að vinna í þessum hlutum snemma hjá iðkendum verður 

gríðarlega mikill tími sem eytt hefur verið í að bæta líkamleg afköst. Ef æfingarnar 

eru góðar og þjálfarar nái að fá leikmenn til þess að tileinka sér að gera þær vel er 

ekki ólíklegt að líkamleg getan verði betri án þess að eyða þurfi auka tíma utan 

æfinga til að vinna í þeim þáttum. 

 Eins og áður hefur komið fram eru æfingarnar sem koma fram í handbókinni 

einungis hugmyndir að æfingum og eru ekki þær einu réttu fyrir alla. Til er mikið 

efni á netinu sem hægt er að leita sér að góðum æfingum sem ég mæli með að nýta 

sér. Ef einungis yrði notað sömu æfingarnar á hverri einustu æfingu er líklegt að 

iðkendur fái leið á æfingunum og hætta að ná framförum.  
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